Sermão ou Lição:  Hebreus 12:4-11 (NVI baseado)
[Perguntas de lição são incluídas]

TÍTULO:  Aceitando A Disciplina Do Senhor

INTRODUÇÃO:  Quando você está iniciando para administrar disciplina para seu filho, o que o maior desafio é nesse processo?  Resposta:  Realizando que a criança aceita a disciplina.

TRANSIÇÃO:  De acordo com a seção de versos que vamos estudar, a Senhor disciplina cada de nós de vez em quando.  Vamos ver como devemos responder a Suas atividades disciplinandas apropriadamente e aceitá-las em nossas vidas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEIA:  Hebreus 12:4-11

[Pergunta de Lição:  Que os passos e a dinâmica desses passos pode ser derivada desta seção de versos para aceitando a disciplina do Senhor?]

Desta seção de versos, passos e suas dinâmica para aceitando a disciplina do Senhor são:

PONTO DE SEÇÃO:  1. Autoavalie para determinar se o Senhor está disciplinando você.

v.5 "com a sua repreensão":
"repreendido" = "corrigido ou admoestado", "dado um conselho contra; advertido; lembrou de alguma coisa esquecida ou desconsiderada, como uma obrigação ou uma responsabilidade"; "demonstrado ou provado para ser errado, falso ou em erro"; "criticado por uma falha ou ofensa"; "reprovada bruscamente; refutada decisivamente; desacreditada; repreendidos".  (desde Strong's #1651 'repreender' e (AHD em inglês) 'admonish' (admoestar), 'confute' (refutar), 'rebuke' (repreender))
- - Você está sendo "repreendido"?

v.7 "Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina":
"dificuldades" = "disciplina que contém o treinamento educacional, projetado para trazer a correção".  (desde Strong's #3809)
- - Você está passando por "dificuldades" porque o Senhor está disciplinando você?

v.4 "na luta contra o pecado", você resista:
- - Um forma de dificuldades que o Senhor pode usar como disciplina de nós é o pecado perpetrado em cima de nós por outras pessoas.  (v.4 com v.7)
- - Naturalmente vemos pecado perpetrado em cima de nós como dificuldades, mas não fazemos naturalmente reconhecida ou ver o pecado perpetrado em cima de nós como sendo uma forma de disciplina desde Deus.
- - Dependendo da situação, então, este tipo de disciplina de pecado-perpetrados dificuldades pode ser para fins corretivas (v.5) ou pode ser para cultivando propósitos de crescimento espiritual (vv.3-4).
- - Você está sendo disciplinado pelo Senhor com o propósito de cultivando teu crescimento espiritual, talvez em áreas como a construção de tua perseverança, longanimidade, paciência ou determinação?  (v.3)

v.6 Ele "castiga todo aquele a quem aceita como filho":
"castiga" = "figurativamente chicoteado ou açoitado", presumivelmente para pecando.  (desde Strong's #3146)
- - Você está sendo "castigado"?
- - As áreas de pecado existem em tua vida que necessitam ser limpados, expurgados?  (vv.6,10)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO DE SEÇÃO:  2. Aceite a disciplina.

v.5 "não despreze a disciplina do Senhor":
- - Prontamente aceite a disciplina do Senhor imediatamente e com uma atitude apropriada.
- - "Respeite" Deus para disciplinando você, assim como você está a respeitar seu pai humano para disciplinando você.  (v.9)

v.6 "o Senhor disciplina a quem ama":
- - Ele está disciplinando você por Seu "amor" para você.
- - E Ele está disciplinando você por Seu interesse para sua melhoria em direção a bem-estar melhor.  (implícita no v.9)
- - Por causa do amor do Senhor e interesse para você, prontamente aceite Sua disciplina como sendo benéfico para você.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO DE SEÇÃO:  3. Suporte a disciplina.

v.7 "Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina":
"suportar" = Strong's #5278 "você suportar; para ficar sob (para trás), i.e., persistir; em sentido figurado, para passar por, i.e., aguentar (tribulaçãos), ter fortidão, perseverar".
- - "Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina" é um diretivo do Senhor para ser seguido; não é uma sugestão.
- - Você é com êxito suportando dificuldades como disciplina desde Deus?
- - Ou você tenta escapar, desistir, evitá-lo?
- - Perceba que dentro suportando dificuldades e dentro suportando disciplina é onde Deus realiza Seu trabalho de refino em tua vida.  (v.10)
- - Espere e aceite que a disciplina e suas dificuldades correlacionandas, não "parecerão ser motivo de alegria no momento, mas [serão] sim de tristeza" (v.11) - trazendo "pesar e mágoa" (Strong's #3077 'tristeza' v.11).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO DE SEÇÃO:  4. Seja encorajado pela disciplina.

v.5 "a palavra de ânimo":
- - Seja encorajado que o Senhor está disciplinando você e considere-se abençoado.

v.5 Deus se "dirige como a filhos"
- - Ele fala a você no aspecto relacional como um filho.
- - Ele comunica Seus pensamentos cuidadosamente a você como um pai a seu filho.  (desde Strong's #1256 'dirigir')

v.7 "Deus os trata como filhos":
- - Dentro o tratamento do Deus de vocês como filhos, há uma consideração inerente e estendendo-se da honra, prestígio, estima, reconhecimento, proeminência, distinção e importância por Deus a você.
- - Além disso, este tratamento como filhos contém uma posição de Deus, o que denota posse e sua condição de sendo um herdeiro dele.
- - Além do mais, este tratamento como filhos é uma ação que contém o merecimento, que você vale dando Sua atenção a e você vale a pena tendo um relacionamento pai-filho com.

v.8 "Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos":
- - Deus disciplina todos os Seus filhos legítimos.
- - Deus não disciplina aquelas pessoas que tecnicamente e autenticamente não são Seus filhos legítimos, e eterna punição severa acumula-se e espera-los.
- - Logicamente, então, se Deus tem não sido disciplinando você durante tua vida, então você deve pausar e imediatamente fazer algum examinando sério de consciência para determinar por que você não é um filho legítimo.

v.5 "nem se magoe com a sua repreensão":
- - Para aqueles de vocês que são filhos legítimos, se a disciplina de Deus é entendida corretamente, então não há nenhuma razão válida para virar desanimadas, sem esperança, deprimido ou cheio de ansiedade - para "se magoar com" ou "perder o coração".  (desde NIV)
- - A repreensão desde Deus para discipliná-lo deve ser uma fonte significativa de encorajamento, porque você sabe que a intenção de Deus é para corrigir-lo positivamente (v.10), como um filho, então você "viver" e experienciar uma vida muito melhor (v.9) e uma relação de filho-para-pai com Ele.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO DE SEÇÃO:  5. Faça as correções.

v.9 "submeter-nos ao Pai":
- - O principal objetivo de sendo disciplinado é para incitar uma resposta corretiva de submetendo-se ao Senhor, obedecendo o que Ele manda.

v.10 "para que participemos da sua santidade":
- - Submetendo ao Senhor significa tomar medidas de ação distinta para mover-se longe da pecaminosidade e em direção a santidade - no pensamento e nas palavras e nos comportamentos.

v.11 "produz fruto de justiça e paz":
- - Tomando medidas distintas em direção a santidade produzirá um resultado de vivendo pacífico e justo.
- - Portanto, é importante estabelecer o contentamento e prazer na novo vivendo santo e justo e pacífico e pensamento.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO DE SEÇÃO:  6. Seja ensinável.

v.11 "para aqueles que ela foram exercitados" por disciplina:
-- Se você responde agradavelmente e cooperativamente ao treino disciplinar desde o Senhor, você virá a apreciar que este treino disciplinar é útil e de ajuda para situações que você encontra no futuro.
- - Portanto, uma escolha sábia é para ser flexível e pronto para transformar como o Senhor implementa o treino disciplinar para movê-lo em santidade abrangente.  (v.10)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDEIA GRANDE:  Deus quer que você e eu prontamente aceitar Sua disciplina, que é para o nosso bem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APLICAÇÕES:

- - Historicamente, qual tua atitude e reação à disciplina desde Deus tem sido?
- - Você não pode discernir ou não considerar as dificuldades que você experiencia como sendo a disciplina desde Deus?
- - Ou, talvez você xinga a Deus e pergunta por que Ele tem te amaldiçoou?
- - Ou, talvez você resmunga contra Deus e te pergunto por que Ele não está fazendo nada para acabar tua dificuldades e sofrimento doloroso?

- - Durante o estudo desta seção de versos, você determinou se você está atualmente sob a disciplina do Senhor agora?
- - Se assim for, existem maneiras você pode doravante age e reage diferentemente à Sua disciplina como ela continua através hoje e depois disso?
- - Quais os passos você vai para fazer, começando agora mesmo, que se moverá em direção a mais totalmente aceitando Sua disciplina que está atualmente em cima de você?

- - Para aqueles de vocês que, para qualquer razões, essencialmente rejeitar a disciplina de Deus sobre você, o que você acha que você ganhará a longo prazo por resistindo e rejeitando as intenções de Sua disciplina em cima de você?
- - É sábio para você rejeitar a disciplina de Deus?
- - Você percebe que porque Deus disciplina todos quem é Seu filho legítimo, Sua disciplina continuará em cima de você se você é um filho legítimo, mesmo se você persistir em rejeitando a Sua disciplina?
- - E por continuando a rejeitar Sua disciplina, você pode ser convidando-lo a aumentar Sua disciplina na frequência e na intensidade "desagradável" ou mesmo "dolorosa"?  (v.11 NIV)

- - Talvez alguns de vocês são "não [Seus] filhos legítimos" (v.8), com nenhuma conexão oficial a Deus.  Você não tem colocada tua fé em Jesus Cristo, perfeito Deus em carne e osso, que Ele morreu na cruz pelos teus pecados e que Ele ressuscitou dos mortos.
- - Já você tem parado para perceber que se Deus disciplina com sofrimento doloroso, quem são Seus filhos legítimos, quanto mais pior Ele punirá com tormento eterno aqueles como vocês, que não são Seus filhos legítimos (2 Tessalonicenses 1:8-9)?  Como aquele eterno futuro te parece a você?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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